WÓJT GMINY REPKI
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28
poz.146) na zorganizowanie w roku 2010 wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i
zagroŜonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem.
I. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę:
wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Repki.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania wynosi 5.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
Wytyczne do zastosowania przy wsparciu organizacji wypoczynku:
1) Stawka za jednego uczestnika obozu/kolonii - maksymalnie 350 zł.
2) Czas trwania turnusu - nie krótszy niŜ 10 dni.
3) Realizacja programu profilaktycznego.
4) Obowiązki realizatora (w ramach kosztu pobytu): dowóz, zakwaterowanie, wyŜywienie, wynagrodzenie opiekunów, koszty
prowadzenia programu profilaktycznego, koszty ubezpieczenia itp.
5) Dzieci uczestniczące w obozie nie ponoszą Ŝadnej odpłatności.
III. Termin realizacji zadania: 28.06.2010 – 31.08.2010 r.
IV. Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru oferty dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Repkach na podst.
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz „Programu Współpracy Gminy
Repki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ar.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.”
Kryteria wyboru:
1) merytoryczne – program profilaktyczny;
2) finansowe – koszty realizacji przedsięwzięcia;
3) organizacyjne – zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
4) ocena dotychczasowej współpracy – kryterium dodatkowe.
V. Warunki niezbędne do spełnienia przy ubieganiu się o realizację zadania wymienionego
w punkcie I:
- oferta spełniająca warunki określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)
- zgodność oferty z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207).
Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne, zawierające błędy formalne lub złoŜone po upływie terminu składania ofert – nie będą
rozpatrywane.
VI. Termin składania ofert upływa z dniem 31.05.2010r. o godz.15ºº.
VII. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 07.06.2010 r.
VIII. Oferty naleŜy składać na adres: Urząd Gminy Repki ul. Parkowa 7 08-307 Repki pok. nr 8
Osoba upowaŜniona do kontaktów: Teresa Stasiuk tel. /25/ 787-50-23 w.34
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